Załącznik do Uchwały Nr 2/2018.
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Łososinie Dolnej
z dnia 28.02.2018 r

Regulamin konkursu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej
„Superbohater oszczędzania” prowadzonego w ramach programu TalentowiSKO

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady wewnętrznego konkursu Banku
Spółdzielczego w Łososinie Dolnej „Superbohater oszczędzania” (zwanego dalej Konkursem) oraz
zasady wyboru laureatów.
2. Organizatorem konkursu jest Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej z siedzibą w Łososinie Dolnej
285, którego dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w
Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisanym do rejestru
przedsiębiorców pod numerem KRS0000169698, NIP 734-19-54-879, Regon 000499637.
www.bslososinadolna.pl , e-mail: Centrala-BS.LososinaDolna@bankbps.pl., (zwany dalej
Organizatorem).
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz.
165 ).
4. Informacja o konkursie zostanie umieszczona na stronie Banku (www. bslososinadolna.pl), a także
w jego siedzibie.
5. Konkurs nosi nazwę „Superbohater oszczędzania” i jest prowadzony w ramach programu
TalentowiSKO.
6. Organizator powołuje jury, którego zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu
oraz wyłonienie laureatów. W skład jury wchodzi 5 przedstawicieli Organizatora.
§ 2. Tematyka konkursu
Tematem prac konkursowych jest przedstawienie własnej wizji superbohatera oszczędzania.
§ 3. Zasady Konkursu
1. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną przez Uczestnika.
2. Każdy Uczestnik może przygotować nie więcej niż jedną pracę.
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
4. Prace konkursowe należy składać nauczycielowi (wychowawcy).
5. Każdy Uczestnik wraz z pracą konkursową powinien dołączyć kartę zgłoszenia zawierającą: imię i
nazwisko, klasa oraz zgodę rodzica/opiekuna. Wzór karty zgłoszenia zawiera załącznik do
Regulaminu.
Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej, 33-314 Łososina Dolna 285, tel. 18 444 80 24, wwwbslososinadolna.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000169698, REGON: 000499637, NIP:
734-19-54-879
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6. Prace konkursowe nie będą zwracane.
7. Konkurs trwa od 1 marca 2018r. (pierwszy dzień przyjmowania prac konkursowych) do 31 marca
2018 roku (ostatni dzień przyjmowania zdjęć konkursowych). Organizator zastrzega sobie prawo do
wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym poinformuje za pomocą strony internetowej
www.bslososinadolna.pl.
8. Zwycięskie prace Konkursowe zostaną opublikowane na stronie
www.bslososinadolna.pl oraz na https://www.facebook.com/Bslososinadolna.

internetowej

9. W dniach 3-6 kwiecień 2018 roku zostaną ogłoszeni laureaci Konkursu na stronie internetowej
www.bslososinadolna.pl.
§ 4. Cel konkursu
Celem konkursu jest propagowanie idei oszczędzania i przedsiębiorczości w ramach założeń SKO.
§ 5. Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie mogą brać udział – za zgodą przedstawicieli ustawowych - wyłącznie uczniowie
uczestniczący w programie TalentowiSKO działające w klasach I – III szkół podstawowych pod
patronatem Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej tj. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w
Łososinie Dolnej.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§ 6. Prawo autorskie
1. Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Bankowi Spółdzielczemu w
Łososinie Dolnej bezpłatnego prawa do korzystania na zasadzie licencji niewyłącznej z utworów w
celu promocji Banku bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym, to znaczy w szczególności uprawnia Organizatora do bezpłatnego
korzystania z utworów poprzez umieszczanie ich w Internecie, publikacjach prasowych
związanych z Konkursem, wystawach pokonkursowych, plakatach i innych materiałach
reklamowych promujących Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej i sam Konkurs;
4) w zakresie zezwolenia na wykonywanie praw zależnych.
2. Przekazanie prac konkursowych przez Uczestnika jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora
o tym, że:
1) Uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac
konkursowych;
2) Uczestnik zgadza się na opublikowanie pracy konkursowej przez Organizatora na stronie
internetowej www.bslososinadolna.pl oraz https://www.facebook.com/Bslososinadolna w czasie
trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu;
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3. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi z roszczeniami w związku z naruszeniem w
wyniku publikacji pracy konkursowej praw osób trzecich, Organizatorowi przysługuje roszczenie
regresowe w stosunku do Uczestnika, który dostarczył prace z naruszeniem postanowień
Regulaminu.
§ 7. Zasady punktacji
1. Uczestnik może uzyskać maksymalnie 25 punktów.
2. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1) zgodność przekazu pracy z celem konkursu;
2) walory artystyczne i estetyczne;
3) ciekawa interpretacja proponowanej tematyki;
4) pomysłowość i oryginalność pracy plastycznej;
5) samodzielność wykonania pracy.
3. W każdym kryterium Uczestnik może otrzymać od 0 do 5 punktów.
§ 8. Nagrody jury
1. Wszystkie prace konkursowe podlegają ocenie jury powołanego przez Organizatora.
2. Jury ocenia prace konkursowe po zakończeniu okresu Konkursu.
3. W skład jury wchodzi do 5 członków, w tym przedstawiciele:
1) Zarządu Banku – 3 osoby;
2) Pracownicy Banku – 1 osoba;
4. W terminie od 3 do 6 kwietnia 2018 roku spośród prac konkursowych jury Konkursu wyłoni
laureatów oraz przyzna nagrody wg schematu, o którym mowa w ust. 6.
5. Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bslososinadolna.pl oraz
https://www.facebook.com/Bslososinadolna .
6. Jury przyzna następujące nagrody:
1) za zajęcie I miejsca w kategoriach klas I, klas II, klas III – po 150 zł
2) za zajęcie II miejsca w kategoriach klas I, klas II, klas III – po 100 zł
3) za zajęcie II miejsca w kategoriach klas I, klas II, klas III – po 50 zł
7. Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników, co nie
wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
§ 9. Wydanie nagród
1. Nagrody za poszczególne miejsca zostaną dopisane do książeczek oszczędnościowych laureatów
konkursu.
§ 10. Wystawa
1. Wszystkie nagrodzone prace, jak również prace wyróżnione, wezmą udział w wystawie
pokonkursowej.
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2. Termin i miejsce wystawy Organizator opublikuje na stronie internetowej www.bslososinadolna.pl
oraz https://www.facebook.com/Bslososinadolna.
3. Organizator po zakończeniu Konkursu może zorganizować kolejne wystawy w dowolnym terminie i
miejscu w celu zaprezentowania nagrodzonych prac.
§ 11. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Banku, na stronie internetowej
www.bslososinadolna.pl oraz przed dniem rozpoczęcia Konkursu zostanie dostarczony przez
Organizatora do podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to nabytych
praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje Uczestników na stronie
internetowej www.bslososinadolna.pl.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 roku.
4. Przekazując pracę konkursową Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte
w Regulaminie.

Regulamin obowiązuje od 01 marzec 2018 r.
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